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REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. 1,2,3 
Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: Juridic-Contencios 

Data depunere avize/rapoarte:__________________  
 

Primar,                                    Secretar general, 
Harpa Vasilică                             jr. Sabin Isabela 

 

 

ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROIECT                                           
HOTARÂRE 

privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor 

de învăţământ de stat din oraşul Târgu Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020 

                        
             Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile: 
Art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,  
Ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 lit. a,  art. 7 alin. 1 lit. b, din Metodologia - Cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare si funcţionare a Consiliului de 
Administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, completat de Ordinul 3160/2017, art. 4 alin.1 lit. 
a - d; 

Ordinul nr. 4621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014; 

Ţinând cont de: 
Adresa nr. 12429/03.09.2019 a Colegiului Naţional Ştefan cel Mare Târgu Neamţ, adresa nr. 

6254/10.09.2019 înregistrată sub nr. 12772/10.09.2019 a Liceului Vasile Conta Târgu Neamţ, adresa nr. 
6361/09.09.2019 înregistrată sub nr. 12689/09.09.2019 a Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu Neamţ; 

Analizând Referatul de aprobare a primarului oraşului Târgu Neamţ nr. 12882/12.09.2019 precum 
si Raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios, Administraţie publică locală nr. 
12883/12.09.2019;  

Luând act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;  
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,d”, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. (1),  coroborat cu 

prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOT|R|{TE : 

        Art.1 Se aproba numirea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de Administraţie a 
unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Târgu Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei, 
parte integrantă. 

 Art.2   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga HCL nr. 191/26.09.2018 şi orice 
alte prevederi contrare. 



2 
 

     
 
 

Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală din cadrul Primăriei oraşului 
Târgu Neamţ, va lua toate masurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri; 

 Art.4. Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri, 
prin Compartimentul Administraţie publică locală, instituţiilor si persoanelor interesate. 

 

 

 

 

Iniţiator, 

Primar, 
Vasilică Harpa 

                                                                                                                          Avizează pentru legalitate,                                

                                                                                                                    Secretar general, 
                                                                                                     jr. Isabela Sabin 
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 ANEXA  

                                                                        LA  HCL  nr.          din   

 
privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor 

de învăţământ de stat din oraşul Târgu Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020 

 
 
 

REPREZENTANŢII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE  

ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMT 
Serviciul Juridic Contencios, Administraţie locală 

Nr.  12883/12.09.2019                                                                                                                   Aprob, 
Primar 

Harpa Vasilică  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor 

de învăţământ de stat din oraşul Târgu Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020 

 
 
Având în vedere prevederile: 

Nr. 

Crt. 
UNITATEA SCOLARA 

REPREZENTANTII 

CONSILIULUI LOCAL 

1. 
COLEGIUL NATIONAL “STEFAN 
CEL MARE” TG.NEAMT 

3 reprezentanţi 

2. 

 
COLEGIUL TEHNIC “ION 
CREANGA” TG.NEAMT 
 

2 reprezentanţi 

3. 
LICEUL “VASILE CONTA” 
TG.NEAMT 

2 reprezentanţi 

4. 
SCOALA GIMNAZIALĂ 
DOMNEASCA TG.NEAMT. 

2 reprezentanţi 

5. 

 
SCOALA GIMNAZIALA “ION 
CREANGA”  TG.NEAMT. 
 

2 reprezentanţi 

6. CLUBUL COPIILOR TG.NEAMT 1 reprezentanţi 

7. CLUBUL SPORTIV SCOLAR 2 reprezentanţi 
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Art. 96 (1)Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 
administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de 
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale. 

 (2)În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit 
din 7, 9 sau 13 membri, astfel: c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre 
aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 
3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă, 
 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;  

Ale art. 4 lit. a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 
directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un 
reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului 
articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 
a

1
)în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în 

învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 7 membri, 3 dintre aceştia sunt cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori 
economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentantul în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ 
care să desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept 
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 

(la data 09-feb-2017 Art. 4, alin. (1), litera A. din anexa 1, capitolul II completat de Art. I, punctul 1. din 
Ordinul 3160/2017 ) 
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; 
primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 
b

1
)în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în 

învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 9 membri, 4 dintre aceştia sunt cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori 
economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ 
care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ 
este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate; 

(la data 09-feb-2017 Art. 4, alin. (1), litera B. din anexa 1, capitolul II completat de Art. I, punctul 2. din 
Ordinul 3160/2017 ) 
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice; 
primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. 
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 
d)în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în 
învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 13 membri, 6 dintre aceştia sunt 
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant 
al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori 
economici, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot 
forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. 
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitate. 
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Ale art. 5 alin. 1 La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, 
consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de 
administraţie. 

(2)În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de 
învăţământ derulează următoarea procedură: 
a)solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul 
învăţământului special, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea 
reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care 
există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să 
desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod 
similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora 
funcţionează şi clase cu predare în limba română. 

Ale art. 7 alin. 1 Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum 
urmează: c) primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; preşedintele consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, pentru unităţile de 
învăţământ special de stat, 

 din Ordinul nr. 4621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, completat de Ordinul 3160/2017; 

Ţinând cont de: 
Adresa nr. 12429/03.09.2019 a Colegiului Naţional Ştefan cel Mare Târgu Neamţ, adresa nr. 

6254/10.09.2019 înregistrată sub nr. 12772/10.09.2019 a Liceului Vasile Conta Târgu Neamţ, adresa nr. 
6361/09.09.2019 înregistrată sub nr. 12689/09.09.2019 a Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu Neamţ; 

Supunem spre dezbatere şi aprobare numirea reprezentanţii Consiliului local al oraşului Târgu 
Neamţ în consiliile de administraţie ale unităţilor de stat de învăţământ din oraşul Târgu Neamţ. 

 

 

 

Serviciul Juridic – Contencios, 

Şef Serviciu jr. Iftode Oana – Maria  
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    

Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală                                                                                     

Nr.   12882/12.09.2019                                                                                                 
 

Referat de aprobare 
 
 

privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor 

de învăţământ de stat din oraşul Târgu Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020 

 
 

Având în vedere prevederile: 
Art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,  
Ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 lit. a,  art. 7 alin. 1 lit. c, din Metodologia - Cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare si funcţionare a Consiliului de 
Administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, completat de Ordinul 3160/2017, art. 4 alin.1 lit. 
a - d; 

Ordinul nr. 4621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014; 

Ţinând cont de: 
Adresa nr. 12429/03.09.2019 a Colegiului Naţional Ştefan cel Mare Târgu Neamţ, adresa nr. 

6254/10.09.2019 înregistrată sub nr. 12772/10.09.2019 a Liceului Vasile Conta Târgu Neamţ, adresa nr. 
6361/09.09.2019 înregistrată sub nr. 12689/09.09.2019 a Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu Neamţ; 

 
În vederea organizării consiliilor de administraţie a unităţilor de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, propunem Consiliului local al oraşului 

Târgu Neamţ, numirea şi aprobarea reprezentanţilor săi în aceste consilii. 

 

                                                                         Iniţiator,  

Primar, 
Vasilică Harpa 

 

 
 


